
 کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملے کی 
تحقیقات )انکوائری( کا رائل کمیشن

رائل کمیشن کیا ہے؟
مارچ 2019 میں کرائسٹ چرچ کی مساجد پر 
حملے کی تحقیقات )انکوائری( کا رائل کمیشن 

)رائل کمیشن( 8 اپریل 2019 کو عزت مآب گورنر 
جنرل Dame Patsy Reddy نے آرڈر ان کاؤنسل 

کے ذریعے قائم کیا۔

رائل کمیشن کا کام ان واقعات کی چھان بین کرنا 
ہے جن کے نتیجے میں حملہ ہوا اور ان واقعات 

کے حوالے سے ریاستی سیکٹر  کے اداروں کی 
کارکردگی کو جانچنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام 

مسلمان گروہوں سمیت نیوزی لینڈ کے عوام کو 
اطمینان دالیا جاۓ کہ ریاستی سیکٹر کے ادارے 

انکی سالمتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام 
معقول اقدامات کر رہے ہیں۔

رائل کمیشن کو 10 دسمبر 2019 تک اپنی رپورٹ 
پیش کرنا ہو گی۔

رائل کمیشن کی نہج منصفانہ اور غیر جانبدارانہ 
اور حملے سے متاثر ہونے والے تمام افراد کے لیے 
احترام پر مبنی ہو گی، بالخصوص حملے میں 
ہالک ہونے والوں اور انکے خاندانوں، مسلمان 

گروہوں، کرائسٹ چرچ کے وسیع تر معاشرے 
اور نیوزی لینڈ کے عوام کے لیے۔

 انکوائری کا تعلق ک
س معاملے سے ہے؟
رائل کمیشن یہ معلوم کرنے کا پابند ہے:

متعلقہ ریاستی سیکٹر کے اداروں کو 15 مارچ   •
2019 سے پہلے حملہ آور کے بارے میں کیا 

علم تھا
متعلقہ ریاستی سیکٹر کے اداروں نے اس علم   •
کی روشنی میں کیا کیا )اگر کچھ کیا تھا تو(
کیا کوئی اور ایسے متعلقہ اقدامات تھے جو   •

ریاستی سیکٹر کے ادارے حملے کو روکنے کے 
لیے کر سکتے تھے

متعلقہ ریاستی سیکٹر کے اداروں کو کونسے   •
اضافی اقدامات کرنے چاہیئں جن سے مستقبل 

میں ایسے حملے روکے جائیں۔

میں کیسے مدد کر سکتا/سکتی ہوں؟
رائل کمیشن ایسے تمام لوگوں سے معلومات لینا 

چاہتا ہے جن کے پاس اسکی انکوائری سے متعلقہ 
معلومات ہوں۔

ہم افراد، کمیونٹیوں اور تنظمیوں سے انکے ایسے 
تجربات کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جو 

دائرہ کار کی شرائط سے تعلق رکھتے ہیں۔

رائل کمیشن متعلقہ ریاستی سیکٹر کے اداروں کے 
موجودہ اور سابقہ مالزمین اور کانٹریکٹرز کو بھی 

دعوت دیتا ہے کہ اگر انکے خیال میں وہ ہماری 
انکوائری میں مدد کر سکتے ہیں تو ہم سے رابطہ 

کریں۔



  KNZM ,Sir William Young معّزز
انکوائری کے سربراہ

Sir William سپریم کورٹ کے جج اور کورٹ آف اپیل آف نیوزی لینڈ کے 
سابقہ صدر ہیں۔ انہیں جون 2010 میں سپریم کورٹ کا عہدہ مال تھا۔

Sir William نے 1974 میں یونیورسٹی آف کینٹربری سے فرسٹ کالس آنرز کے      
ساتھ ایل ایل بی کیا۔ پھر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور 

1988 میں بیرسٹر سول اور 1991 میں کوئینز کاؤنسل بنے۔

1997 میں Sir William کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گيا اور وہ ترقی 
کرتے ہوۓ کورٹ آف اپیل میں )2005( ، کورٹ آف اپیل کی صدارت تک 

)2006( اور سپریم کورٹ تک )2010( پہنچے۔

“اس انکوائری کی سربراہی کا کام میرے لیے باعث فخر ہے۔ نیوزی لینڈ کے تمام 
باشندوں کو اپنی کمیونٹیوں میں محفوظ محسوس کرنے اور محفوظ ہونے کا حق حاصل ہے۔ رائل کمیشن 

آئندہ کبھی بھی کسی ایسے سانحے کے وقوع کو روکنے میں مدد دینے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔”

Jacqui Caine
ممبر

 Jacqui Caine  (Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha( 
2015 سے 2018 تک چلی، کولمبیا، پیرو، ایکواڈور اور بولیویا میں نیوزی 

لینڈ کی سفیر رہی ہیں۔.

اس سال فروری سے وہ Te Rūnanga o Ngāi Tahu کے لیے کام کرتی 
رہی ہیں۔

Jacqui نے نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی سے قانون اور کامرس کی تعلیم 
حاصل کی۔ انکا کیریئر سفارتکاری سے متعلق رہا ہے اور وہ نیوزی لینڈ کی 

منسٹری آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ میں کئی عہدوں پر کام کر چکی ہیں جن 
میں تجارتی مذاکرات کے ڈویژن، قانونی ڈویژن اور امریکن ڈویژن کے عہدے شامل ہیں۔ Jacqui نے سنگاپور  

اور میکسیکو میں نائب سفیر اور وانواتو میں ڈپٹی ہائی کمیشنر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔.

“نیوزی لینڈ ایک پر امن اور خیر مقدم کرنے واال ملک ہے۔ الزم ہے کہ ہم اپنے ساحلوں کو دہشت گردانہ افعال 
سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں۔ میں اس اہم کام میں کردار ادا کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔”

ہم سے رابطہ کریں
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